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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind dreptul de proprietate şi regimul juridic al 

acesteia 

 

 

  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa nr. 1 

din 22 ianuarie 1998, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, proiectul de Lege privind dreptul de proprietate şi 

regimul juridic al acesteia. 

  În şedinţa din 24 februarie 1998, comisia a analizat proiectul de 

lege şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 

recomandarea de a lua în considerare sugestiile Consiliului legislativ şi cu 

următoarele amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.    "Anexa 

    Lista unor bunuri care 
alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale 
    1. Domeniul public al 
statului este alcătuit din 
următoarele bunuri: 
- bogăţiile de orice natură 
ale subsolului, în stare de 
zăcământ". 

    Dl. deputat Petre Ţurlea 
şi dl. deputat Wittstock 
Eberhard - Wolfgang  au 
propus eliminarea 
sintagmei "în stare de 
zăcământ", amendament 
însuşit de comisie. 

    Prin această propunere 
s-a urmărit evitarea 
încălcării prevederilor 
Constituţiei care, la art.135 
alin.4, arată că: "Bogăţiile 
de orice natură ale 
subsolului, căile de 
comunicaţie fac obiectul 
exclusiv al proprietăţii 
publice", autorii 
considerând că sintagma 
"în stare de zăcământ" ar 
restrânge proprietatea 
publică. 
 

2. "Anexa 
    Lista unor bunuri care 
alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale 
    3. Domeniul public 
local al comunelor, 
oraşelor şi municipiilor 
este alcătuit din 
următoarele bunuri: 
- bogăţiile de orice natură 
ale subsolului, în stare de 
zăcământ, dacă nu au fost 
declarate de interes public 
naţional". 
 

    Dl. deputat Wittstock 
Eberhard - Wolfgang  şi 
dl. deputat Petre Ţurlea au 
propus eliminarea 
sintagmei "în stare de 
zăcământ". 

    Pentru aceleaşi motive 
ca la punctul 1. 

 "Anexa 
    Lista unor bunuri care 
alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale 
    3. Domeniul public 
local al comunelor, 
oraşelor şi municipiilor 
este alcătuit din 
următoarele bunuri: 
- pieţele şi parcurile 
publice, precum şi zonele 
de agrement". 

    Dl. deputat Liviu Mera 
a propus eliminarea 
sintagmei "precum şi" şi 
introducerea, după 
expresia "zonele de 
agrement" a următorului 
text: "precum şi bazele 
sportive construite pe 
domneiul public". 
    Amendamentul a fost 
însuşit de comisie. 
 
 

    S-a considerat că dacă 
nu ar fi completată această 
lacună s-ar restrânge în 
mod nejustificat domeniul 
public local. 
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0. 1. 2. 3. 

      În consecinţă, textul va 
avea următorul cuprins: 
"- pieţele şi parcurile 
publice, zonele de 
agrement, precum şi 
bazele sportive construite 
pe domneiul public". 

 

 
 
 

p. PREŞEDINTE,  
 
 

Dr. Otto Weber 


